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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Lubuskiego

NK-I.4131.188.2021.ABej

 z dnia 20 grudnia 20212021 r.

Zarząd Powiatu Żagańskiego

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 332.2021  Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia  31 sierpnia 2021  r. w sprawie: 
powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Żaganiu

- w całości.

Uzasadnienie

     W dniu 31 sierpnia 2021r. Zarządu Powiatu Żagańskiego podjął uchwałę Nr 332.2021 w sprawie 
powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Żaganiu. Uchwała 
została doręczona organowi nadzoru w dniu 24 listopada 2021r.

Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, że uchwała ta istotnie narusza prawo, tj. 
art. 63 ust. 10 ustawy z dnia  14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 
z późn. zm., dalej " ustawa"). Zgodnie z tym przepisem kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 
lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia 
stanowiska dyrektora. 
W § 1 kwestionowanej uchwały Zarząd Powiatu Żagańskiego ustalił, że: w wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu, powierza się Pani Halinie Szyposz stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno 
Pedagogicznej w Żaganiu na okres 5 lat szkolnych, tj.: od dnia 1 września 2021r. do dnia 31 sierpnia 
2026r.

Zauważyć w tym miejscu należy, że rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 22 listopada 2021r. Nr NK-
I.4131.177.2021 stwierdzona została nieważność następujących aktów: uchwały Nr 
318.2021  Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia  16 sierpnia 2021  r.  w sprawie powołania komisji 
konkursowej, uchwały Nr 319.2021  Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia  18 sierpnia 2021  r. w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 318.2021 Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 16 sierpnia 2021r. w 
sprawie powołania komisji konkursowej i uchwały Nr 330.2021  Zarządu Powiatu Żagańskiego z 
dnia  31 sierpnia 2021  r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej w Żaganiu.

Wyeliminowanie z obrotu prawnego dokumentów stanowiących podstawy prawne prowadzonego 
konkursu i działania w tym konkursie komisji konkursowej, na skutek wydania wspomnianego 
rozstrzygnięcia nadzorczego powoduje, że postępowanie konkursowe jest nieważne. Następstwem 
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tego stanu prawnego i faktycznego jest brak możliwości powierzenia stanowiska dyrektora 
kandydatowi wyłonionemu w takim konkursie. 

Pomimo, że istnieje ścisły związek pomiędzy postępowaniem konkursowym, którego celem 
jest wybranie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (art. 63 ust. 10 zdanie pierwsze 
ustawy), a upoważnieniem organu oraz uprawnieniem osoby wygrywającej konkurs (wynikającym z 
art. 63 ust. 10 zdanie drugie tej ustawy) do powierzenia kandydatowi wyłonionemu w drodze 
konkursu stanowiska dyrektora, to jednak przepis art. 63 ust. 10 zdanie drugie ustawy stanowiący, że 
kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, nie powinien być 
interpretowany w ten sposób, że niezależnie od skali nieprawidłowości w postępowaniu 
konkursowym, wójt władny jest do zastosowania art. 63 ust. 1, ust. 10 i ust. 21 ustawy (por. wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 stycznia 2021 r., sygn. akt III SA/Lu 
351/20; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 19 stycznia 2021 r., sygn. akt 
III SA/Lu 348/20).

Biorąc pod uwagę powyższe uchwała Zarządu Powiatu Żagańskiego Nr 332.2021 z dnia  31 
sierpnia 2021  r.  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno 
Pedagogicznej w Żaganiu, jako istotnie naruszająca art. 63 ust. 10 ustawy z dnia  14 grudnia 2016r. - 
Prawo oświatowe powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego w całości.

Z tego względu należało orzec, jak na wstępie.

Pouczenie: 

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Paweł Witt

Dyrektor 

Wydziału Nadzoru i Kontroli
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